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Samverkansgruppen 23 år
Samverkansgruppen startade
1991 i syfte att arbeta med
långsiktigt främjande,
förebyggande insatser och
drogfria aktiviteter. Gruppen
uppdaterar hur det ser ut i
Söderköping och vad som
behöver utvecklas.
Verksamheterna, ungdomar och

föräldrar kommer med idéer
som gruppen kan fånga upp och
utveckla i samverkan med
berörda. Ett viktigt ledord är
att ta tillvara vad var och en är
bra på och ge förutsättningar
till att utveckla det. Detta för
att stärka självkänslan och att
vara sedd som barn o ungdom i

Söderköping. Det fria arbetssättet
och egen budget har genererat
mycket utveckling och
utvecklingsmedel till kommunen.

samverkansgruppen gör till
representerade verksamheternas personal.och ledning,
politiker och tjänstemän. Detta

nummer är extra stort eftersom
det är årets första. Håll tillgodo
och kom gärna med
kommentarer och tips.

Nyhetsbrev
Samverkansgruppens nyhetsbrev
kommer ut ca fyra gånger per
år. Syftet med nyhetsbreven är
att sprida information om vad

Generell samverkan för barn o unga i Söderköping
BarnsamverkansGrupp 0-12 år

Ungdomsnätverk
13-20 år

Folkhälsosamordnare barn o unga Kommunstyrelsen

Samverkansgruppen
13-20 år
Samverkansgruppernas vision
Alla barn och ungdomar
i Söderköping är självständiga individer
med god självkänsla, gott självförtroende
och god empatisk förmåga.
I vår vision präglas alla möten mellan
människor av trygghet och
ömsesidig respekt.

Aktuella utvecklingsområden
Livskunskap
Ungdomsdemokrati
Familjecentral
Föräldrastöd
Mångfald
Folkhälsa
Integration

Star for life
Star for Life är ett utbildningsprogram
med syfte att stärka ungdomars
självkänsla för att de skall kunna
förverkliga sina drömmar. Det har
utvecklat en unik metodik för att
åstadkomma detta och vi kan i externa
utvärderingar se mycket goda resultat.
Från dröm till handling. I workshops
och återkommande lektioner aktiveras
elevernas engagemang och vilja att
kämpa för sina drömmar och sin
framtid. Som utgångspunkt för
programmet använder sig Star för life
av en stjärna med fem uddar, där varje
spets står för olika utbildningsteg och
leder arbetet från tanke till handling.
Mittstjärnan förankrar slutligen
elevens personliga drömmar i ett
större samhällsperspektiv.

Invigning där Ramunderskolan blir den första Star for life skolan i Europa.
Ramunderskolans 7:or jobbar med konceptet fr.o.m. Ht 2014.

Fryshusets Mångfaldsprojekt
Från och med i år i samband med
turnén ingår Nyströmska skolan i ett
pilotprojekt och temaarbete för
ungdomar. Detta sker i samarbete
med Star for Life och Fryshuset.
Pilotprojektet ingår i uppropet
Mångfald och Tolerans som initierats
av PostkodLotteriet och Margot
Wallström.
Vi vill inspirera ungdomar att lyfta
blicken som konkretiserar jaget i ett vi
-sammanhang.
Vi vill aktivera ungdomarnas kreativitet
genom att skapa möten som berör på
ett känslomässigt plan. Dessa möten

ska i sin tur ge nya
erfarenheter som leder till
ökad medvetenhet och
förståelse för andra
människor. På så sätt bygger
vi en mångkulturell plattform
som ska motverka
segregering och utanförskap.
Mångfaldsprojektet
genomförde en halvdags
workshop för Nyströmskas
elever den 23/9 2014 Det var
mycket uppskattat av elever
och lärare.

Marching for love konsert
Marching for love - mycket mer
än en konsert!
Sedan 2006 har Star for Life’s
musikambassadörer Ken Wennerholm
och Göran Rudbo från Triple &
Touch, tillsammans med Sydafrikanska
ungdomar och coacher genomfört
konserter och galor runtom i Sverige
för att sprida kunskap om Star for
Lifes arbete i södra Afrika. Cirka 30
000 svenska ungdomar har de senaste
åren deltagit under dessa konserter,
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som dragit mycket stor publik runtom
i landet.
Den 23/9 sjöng 289 ungdomar för en
publik på 700 personer i Söderköpings
sporthall. I kören fanns ungdomar från
Ramunderskolan, Nyströmska,
Svenska kyrkan och Röda korsets
ungdomsgrupp. Konserten
genomfördes med många goda krafter
i samverkan: stinsen, kulturskolan,
Nystömska, samverkansgruppen,

vaktmästeriet, hamragruppen, Bilda
och sponsorer..
Överskottet från konserten om
uppgick till 117000 kr går till Star for
life-skolor i Sydafrika.
Titta på Youtube:
https://m.youtube.com/results?
search_query=Marching+for+love+S%
C3%B6derk%C3%B6ping+23+sept
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Star for life på
slottet
Tisdag den 25 november arrangerade
Kronprinsessparets Stiftelse ett
seminarium på Kungliga Slottet.
Temat på seminariet är skolans
betydelse för att motverka
utanförskap och syftet är att lyfta
goda exempel och att samla olika
intressenter för inspiration. En av
talarna var Jana Söderberg. Jana är
ansvarig för programutvecklingen och
implementering av Star för life i
svenska skolan. Klass 8c på
Ramunderskolan tillsammans med
Triple&Touch sjöng för
Kronprinsessparet och övriga
deltagare. Stiftelsen stödjer SFL:s

Valborg
2005 gick de första två bussarna till
Liseberg. Genom bred samverkan och
sponsorer har det som mest ett år
varit 600 ungdomar i 13 bussar som
firat Valborg på Liseberg. Söderköping
hade före 2005 haft problem med fylla
och ett stökigt valborgsfirande. I år var
Liseberg stängt på Valborgsmässoafton
och det ordnades istället en resa till
Bodaborg. 35 ungdomar och tre
fritidsledare åkte till Bodaborg. På
Söderköpings bio visades film för
mellanstadiet och högstadiet. Det blev
välbesökt, 50 och 70 besökare. Läget i
Söderköping var lugnt. Kan det vara så
att traditionen med Valborgs-fylla på
Ramunderberget är bruten? Vi vet inte
säkert och behöver därför fortsätta på
det positiva spåret som skapats.

Skolavslutning i 9:an &
”sista natten med gänget”
Skolavslutningen för Ramunderskolans 9:or
avfirades med en middag med dans på
”hemlig” ort. Ungdomarna och lärarna
hämtades med buss och åkte till SMHI
restaurant för att fira tillsammans. Åter
igen en härlig positiv upplevelse på
avslutningskvällen

”Sista natten med gänget” är en tradition
från Bergaskolans tid. Föräldrarna
anordnar en överaskningsfest för sina 9:or
under avslutningsveckan.
Samverkansgruppen erbjuder föräldrarna
bidrag till deras arrangemang för klassen. I
år var det fem klasser som gjorde olika

arrangemang. Detta är ett förebyggande
arbete som pågått sedan 1999.

Våga vara på familjecentralen
Familjecentralen har under året en
föreläsningsserie av Jana Söderberg om
föräldraskapets grundläggande behov.
Den sista var den 24 november. Det har
varit fulltsatt varje tillfälle. Ett uppskattat
ämne bland småbarnsföräldrar.
Familjecentralen startade 2011 och har

haft mycket besök från början, men
besökssiffrorna har ändå sedan dess
varit stigande hela tiden.
Våga vara är ett program som tar upp
trygghet, känslor, roller och behov för
att stärka självkänslan. Det startade

2004 och idag har runt 650 personal
genomgått en två dagars kurs.
Programmet arbetas med från förskola
till gymnasiet. Ett Våga vara material har
tagits fram för alla stadier och för
föräldrar. Utbildning för föräldrar pågår
också

Tillsammans
”Tillsammans” är ett integration och
hälsoprojekt för och med ungdomar i
gymnasieåldern. Det handlar om att
hitta former för samverkan mellan
ideburna organisationer, ungdomar,
civila samhället, kommunen och
landstinget. Detta gör vi genom att
skapa aktiviteter och mötesplatser för
och med ungdomar i Söderköping.
Syftet med projektet är att verka för
ungdomars integration och
delaktighet.
Tillsammans har fått projektmedel
från Landstingets hälsopott 2014. Vår
gemensamma uppgift är att utveckla
hållbara och långsiktiga
samverkansformer. Projektet är pilot
för aktiviteter och mötesplatser som
med samordning kan genomföras
kontinuerligt utan att vara beroende
av externa projektmedel.

Läxverkstaden
Varje tisdag och torsdag eftermiddag
håller vi öppen studieverkstad för alla
på Nyströmska skolan. Verkstan
bemannas av frivilliga, pensionerade
lärare, Röda korsare, personal från
Olivlunden , Röda korsets
ungdomsgrupp och personal från
tillsammansprojektet. Vi bjuder på fika.
Som upptakt till läxverkstaden fick alla

medarbetare boken Mitt förnster mot
världen, som är skriven av en Sfi-lärare
på Nyströmska, Katrin Fogelby. Katrin
höll en föreläsning för ”läxhjälparna”
och ett samtal om språkinlärning som
var mycket uppskattat.
Läxverkstaden startade HT 2013 och
har under HT 2014 expanderat. Vi har
minst 20 besökare och 6-10 ”hjälpare”

varje gång. Här får man hjälp med allt
från matte på Naturporgrammet till
att ”träna Svenska” på nybörjarnivå.

Sommarjobb
I samarbete med Livsnjutarna kunde vi
genom projektet Tillsammans erbjuda 6
ungdomar sommarjobb under tre veckor
i somras. De arbetade som ledare för
livsnjutarläger, sportiscamp. De var
kajakinstruktörer på Världens bästa
sommarläger och familjepaddling vid
Mon.
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Eftersom det krävs specialkunskaper och
ledarskapsutbildning för att vara
kajakinstruktör kunde dessa uppgifter
inte innefattas av de kommunala
sommarjobben för ungdomar i
Söderköpings kommun. Genom
projektet tillsammans kunde vi prova
möjligheten att ta vara på ungdomarnas
resurser och de fick chans att genom

ledarrollen ta ansvar på riktigt. Ledarna
har fått utbildning genom
friluftsfrämjandet och Bilda under 2014.
Flera av ledarna är ensamkommande.
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Världens bästa sommarläger 2014
35 ungdomar gjorde läger en vecka på
Motala sommarhem i Sankt Annas
skärgård.
Lägret planerades och genomfördes av
och med ungdomar från Olivlunden,
Svenska kyrkan, Nyströmska och Röda
korsets ungdomsgrupp.

Musik och dansfest med liveband från
Bilda.
Första hjälpen-kurs med Röda korset.
Åka ring, motorbåt, fiska och tennis
med civila.
Ljuspromenad, lägereldar, sol, bad och
lekar.

Lägret arrangerades och finansierades
av Olivlunden, Svenska kyrkan, Röda
korset, Bilda och samverkansgruppen.
Ledare för lägret och aktiviteter under
veckan var från Olivlunden, Svenska
kyrkan, Bilda, Livsnjutarna, Röda
korset och civila krafter.

Lägret genomfördes första gången
2013.

Aktiviteter:
Kajakpaddling / vandringsdag med
Livsnjutarna.
Hantverksworkshops med
lägerdeltagare: drakbygge, eldshow,
ringslöjd, textiltryck, målning.
Filmworkshop med Bilda

Återträfftillsammans helg
Återträff för sommarlägret slog sig
ihop med Gröna drakens rollspelshelg
och skapade ett Tillsammansläger en
helg i september. På fredagen åkte 25
deltagare till KFUM-gården Rengen.
Vi åt mat och tittade på filmer och
bilder från lägret. På lördag förmiddag
kom Lotta och Martin från Bilda och
höll i film och workshops. Till lunch
kom en buss med ungdomar från
Gröna draken, Röda korsets
ungdomsgrupp, och Nyströmska som
inte varit med på sommarläger. Vi
gjorde teambuildingsövningar,
filmworkshop, rollspel och fotboll. På
kvällen var det middag,dans, lägerbål
med sång, chill och mys. Vi var 52

personer. Vi nådde ungdomar som
inte tidigare varit med i
tillsammansverksamheter exempelvis
nyanlända flickor och
rollspelargruppen från Gröna draken.

Temadag Välkommen till Sverige
Den 19/5 2014 genomfördes en
temadag för 9:orna på
Ramunderskolan och åk 1,2 och IMSP
på Nyströmska. Alla grupper fick delta
i 4 stationer:
Teaterföreställningen Välkommen
till Sverige med Sörmlandsteatern
Workshop 1: Olivlunden och
ensamkommande flyktingbarn
berättar.
Workshop 2: Värderingsövningar
(Svenska kyrkan, Bilda, Nyströmska)
Workshop 3: Vad vinner vi på
integration? (Zulmay & Farhad)
Det var mycket uppskattat av alla.
Många ungdomar skriver i
utvärderingarna att de fått en ökad
förståelse för andra människor.

Helgen finansierades av Olivlunden,
Svenska kyrkan, Röda korset, Bilda
och Tillsammansprojektet..

Drakfest
Den 9 maj 2015 blir det Drakfest på
Vikingavallen i Söderköping. En
drakfestkommitté från
samverkansgruppen bestående av
Linda Staaf, Anna Doll, Lotta Dahm,
Ola Niklason och Eva-Lotta
Martinsson och Heshmat Hassani
skissar på ett upplägg för drakfest och
drakbyggarworkshops.
På påsklovet och höstlovet har det
varit flera drakbyggarworkshops på
Stinsen. På en dag för barnen och
världshälsodagen byggdes drakar.
Den 2 September samlades 62
ungdomar från Tillsammansprojektet,
Gröna draken, Svenska kyurkan, Röda
korsets ungdomsgrupp för att bygga
och flyga drakar och grilla korv. Ett
material arbetas fram som kan
erbjudas till förskolor, klasser på alla
stadier, arbetsgrupper, kamratgäng,
firmafester mm. Tanken är att genom
drakaktiviteter skapa möten mellan
olika grupper, olika åldrar i samhället.
Kärnan i och upphovet till draktemat

är våra Afganska enamkommande
pojkar som har fantastiska kunskaper
och erfarenheter av drakbygge. Trots
att det var vindstilla på drakkvällen
kunde drakarna lyfta flera hundra
meter. Material och instruktörer är
kostnadsfritt för grupperna och
finansieras av Info/kulturkontoret,
Bilda och Tillsammans.

Beställ workshop till din grupp:
Anna Doll 076-7626969.

Ledarutbildning
Bilda, Röda Korsets ungdomsförbund
och Friluftsfrämjandet och Svenska
kyrkan har utbildat ungdomar som
deltar i Tillsammansprojektet och
livsnjutarna. Utbildning är ett viktigt
redskap för att skapa deltagande och
ansvarstagade unga vuxna som blir
trygga i sin roll.

På flykt – ingen utflykt
Röda Korsets Ungdomsförbund kom
till Söderköping och genomförde
rollspelet På flykt-ingen utflykt. Två
klasser på Nyströmska fick
tillsammans med lärare prova på att
söka asyl mm. Utvärderingar visar att
det var uppskattat och tankeväckande,
På grund av personalbrist från RKUF
kunde vi bara erbjuda två klasser men
vi hoppas på att få möjlighet att spela
rollspelet igen under 2015.

Testa nya grejer på höstlovet
Prova taekwondo, boxning, spela band och träna zumba. I samarbete med kulturskolan och boxningsklubben kunde vi
erbjuda 45 ungdomar en söndag med prova på aktiviteter som ungdomarna var med och ledde. I grupper besökte alla de
fyra stationerna och sedan lagade vi mat, dukade, chillade, spelade spel och sov över på Nyströmska. Olivlunden, stod för
maten och personal. kulturskolan, boxningsklubben och ungdomar ledde aktiviteterna. Många deltagare anmälde intresse
för att fortsätta med aktiviteterna.
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Livsnjutarna
Livsnjutarna är en verksamhet som
drivs av ungdomar från Nyströmska
skolan tillsammans med idrottsläraren.
De vänder sig till barn på grundskolan
som får vara med på olika äventyr i
naturen. De vänder sig också till deras
familjer för att ha gemensamma
aktiviteter på helger. Ungdomarna
som är ledarassistenter har fått

utbildning av friluftsfrämjandet. På
sommarlovet har det varit dagläger för
mellanstadiet. Livsnjutarna har också
deltagit i Sportis camp och Världens
bästa sommarläger. Startade 2011.

Familjedagar
Livsnjutarna anordnade familjedagar på
Petersburg och Mon, med olika teman.
Där erbjöds provapå-akltiviteter som
pulkaåkning, paddling och lekar för
hela familjen.
Fin gemenskap med lägereld och
korvgrillning. Ett 20-tal personer har
deltagit i familjeaktivitetrna. Vi
behöver jobba mer på att nå ut till fler
familjer och stötta dem att komma.
Samarbete med familjecentralen och
skolorna.

Ungdomshajker
I maj genomförde Livsnjutarna ett par
ungdomshajker med kajakpaddling och
övernattning. Ett 20-tal ungdomar deltog
både tjejer och killar. Många elever från
språkintroduktion fanns med. En hösthajk
i Tyrislöt med ett 20-tal deltagare
sponsrades av Lions i Söderköping.
Unga ledare som utbildats av
friluftsfrämjandet deltog.

Integration på
Nyströmska
IM språk - eleverna har sång en gång i
veckan efter det att man var med på
konserten med Star for life. De
sjunger bara på svenska. Nyströmska
jobbar nu mer med integration än vad
som gjordes innan. Det står nu också
med i skolans dokument. Mer
samverkan över klassgränser,

Kamratstödjare
Samverkansgruppen stöder
antimobbningsarbetet i grundskolorna.
Friends och Amigos stöttas med
teambuildnings aktiviteter och
utbildningar.

Stöd till barn och föräldragrupper
Samverkansgruppen stöder
gruppverksamhet för barn och unga
med litteratur, utbildning och
nätverksträffar i länet. Grupperna
som leds av kuratorer och
familjeteamet riktar sig till barn och
unga som har erfarenhet av socialt
krångel av olika slag.
Föreläsning med Lisbeth Pipping
April 2014
Lisbeth Pipping växte upp med en
utvecklingsstörd mamma och en
frånvarande pappa. Hon har skrivit en
bok om sitt liv, ”Kärlek och stålull”
Tisdagen den 18 mars höll Lisbeth en
föreläsning på Nyströmska skolan för
elever på omvårdnadsprogrammet och
andra intresserade från skolan och
kommunen. Samverkansgruppen stod
för kostnader och arrangemanget
tillsammans med Nyströmska och
lärarna på omvårdnadsprogrammet
Efter föreläsningen hölls workshops.

Familjecentralen på stan
Familjecentralen presenterade sin
verksamhet på En dag för barnen i maj 2014
och Söderköpings Gästabud i augusti 2014. I
familjecentralens tält kunde besökare ta del
av prova på aktiviteter och information om
familjecentralen. Ett välbesökt arrangemang
som gjorde att flera familjer hittat till
familjecentralen. Samverkansgruppen
stöttade det både praktiskt och ekonomiskt.

FN-rollspel
I maj var det Söderköpings tur att på
uppdrag av Swe-Mun arrangera FNrollspel för 250 ungdomar från hela
Sverige. Rollseplet ägde rum på
Söderköpings brunn. Margot Wallström
öppningstalade. I november är det dags
igen, denna gång i mindre skala på
Nyströmska. Samverkansgruppen är
medarrangör.
Målsättningar med FN rollspelet:

 Få ökade kunskaper om FN, ett land
och utvalda sakfrågor.

 Ökad förståelse för internationell
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politik.

 Utveckla sin förmåga i att kunna se
saker från olika perspektiv.

 Möjlighet att kunna lära sig att se

komplexa samband och dra
slutsatser.
 Utveckla sin retoriska förmåga och
konsten att debattera..
 Sätta sig in i något nytt och visa
engagemang.
 Visa förmåga i att kunna samarbeta
och att lösa svåra frågor där man

tycker väldigt olika.

 Visa förståelse för varandra i

gruppen och andra länders
rättigheter
 Skapa sig en helhetsbild av FN:s
funktion och deras arbete med alla
medlemsstater.
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Ungdomsenkät
Samverkansgruppen har deltagit i
utvecklandet av en samlad
ungdomsenkät för ungdomar i
årskurs 8 och 2 på gymnasiet. Syftet
är att kartlägga ungdomars fysiska
och psykiska hälsa, arbetsmiljö och
levnadsvillkor.

Målet med en gemensam enkät är att
öka kvaliteten och minska kvantiteten
av enkäter för målgruppen. En samlad
enkät för hela Östergötland möjliggör
långsiktigt främjande arbete och vi får
jämförbara material att diskutera.

Ungdomsresa till Gröna lund
Under vårterminen 2014 har
ungdomarna som deltagit i Tillsammansaktiviteter bildat en ungdomsgrupp som
sedemera kom att tillhöra Röda korsets
ungdomsförbund. Gruppens kärna är
fem ungdomar varav två
ensamkommande och tre svenskfödda.
De anordnar träffar med olika teman
och aktiviteter varje onsdagkväll i Röda
korsets lokaler. Ca 15-20 personer
deltar varje vecka. Ungefär hälften av
deltagarna kommer från Olivlunden.
Som en uppmuntran för deras fina
initiativ och stora arbete bjöd
samverkansgruppen de mest aktiva 15
till Gröna Lund. Det var en mycket
uppskattat aktivitet.

Älska ditt
hjä
det slår fö rta
r dig!
Göran Lund
ström

Med hjärtat
Tillsammans kan vi förhindra att vi
insjuknar och dör för tidigt i hjärt-ochkärl-sjukdomar. Därför satsar fyra
kommuner tillsammans med
landstinget på ”Med hjärtat”, en
samverkansform för att verka för
bättre hälsa med inriktning på hjärtat.
Det handlar om allt vi påverkas av i
vårt samhälle: politiska beslut,
föreningslivet, reklam och hur vi växer
upp, lever, arbetar, bor och åldras.
Med hjärtat är som en plattform där vi
kan synliggöra de aktiviteter som är

bra för hjärtat och inspirera
varandra. Östsam bidrar med
informationsmaterial mm. I
Söderköping har
samverkansgruppen för barn och
unga bl.a. deltagit i arbetet med
Livsnjutarna, Star for life ,
Världshälsodagen.

Effekt
Effekt är ett föräldrastödsprogram från
Örebro Universitet.
-Vad kan jag göra för att skapa trygga
förutsättningar för min tonåring?
-Du kan göra mycket mer än du tror.
Effekt är ett program som bygger på
kunskap om vikten av föräldrars
gemensamma förhållningssätt.
Restriktiva föräldrar påverkar sina
barn i större utsträckning än tillåtande.
Föräldrars förhållningssätt har stor
betydelse. Var tydlig! Barn gör inte
som du säger, utan som du gör! Detta
får föräldrarna lära sig tillsammans,

Världshälsodagen
Världshälsodagen i Söderköping 7 april
arrangerades av ” Med hjärtat” Årets
tema var blodtryck. I livsnjutarnas tält
på Hagatorget gjordes mellan 50-60
blodtryckstagningar. Cirka hundra
personer prövade el-cyklar. Det
spelades kubb, rockades rockringar,
gicks på styltor och trampades
testcyklar m.m. 80 personer mellan 185 år gick/åkte tipspromenaden. En
lyckad dag trots vädret, snöblandat
regn.

Don´t Drink & Drive
Don't Drink & Drive ska leda till att
fler ungdomar:

Aldrig kör alkohol- eller
drogpåverkade

Vägrar åka med en onykter
förare

Får mod och argument att
hindra andra att köra
påverkade.


Verksamheten bygger på budskap som
talar direkt till hjärtat. Aktiviteterna
sker i samverkan med en rad
samhällsaktörer – Räddningstjänst,
polis, skolor, idrottsföreningar med
flera. Syftet är att få människor att
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tänka till och prata
med varandra om
riskerna med alkohol
och rattfylleri. Alla
2:or på Nyströmska
skolan genomgår en
DDD-dag varje år.
De får prova vält och
krockbil. Lyssna på
föreläsning från
drabbade. Och möta
ambulans, brandkår
och polis.
Verksamheten har
pågått sedan 2004.
Nyströmska och
samverkansgruppen delar på
kostnaden för arrangemanget.

vilket har gjort att ungdomarna
dricker mindre. Föräldraträffarna tar
ca 15 minuter på föräldramöten två
gånger per läsårfrån årskurs sju till
ettan på gymnasiet . Söderköpings
kommun började med Effekt 2004.
Samverkansgruppen deltar med
bidrag för utbildningar av Effekt i
samarbete med Ramunderskolan och
Nyströmska.

Sida 11

På gång

t.o.m. februari 2015

Samverkansgruppens organisering
Vi gör en översyn av samverkansgruppernas arbete och organisering innan

årsskiftet. Vi eftersträvar en bred och
långsiktig representation i grupperna. Vi

avsätter tid för information, nyhetsbrev.

Mångfaldsprojektet
Arbetet med Mångfaldsprojektet och Fryshuset
fortsätter under 2015.

Luciavakan
Den 12/12 är det dags för den årliga
Luciavakan i sporthallen. Focus arrangerar
disco, sumobrottning och dataspelstävlingar mm. Luciavakan är en tradition

som startade 1988. Ungdomarna planerar
och genomför arrangemanget tillsammans
med personal från Focus. De äldre
ungdomarna ”jobbar” under kvällen och i

år kommer några pojkar från Olivlunden
att vara med i arbetslaget.
Samverkansgruppen bidrar ekonomiskt.

personliga utveckling. Utbildningen äger
rum på Sandvik Gård och sker i samarbete
med Valdemarsviks kommun.

Samverkansgruppen subventionerar
kostnaden och anordnar kursen.

Våga vara utbildning
Den 21-22 Januari håller Jana Söderberg
utbildning för personal som arbetar med
barn, ungdomar, vuxna och deras

Tillsammans
Ny ansökan om projektmedel. Vi har ansökt från Landstingets hälsopotten om ett andra projektår med uttökad
projektledningstid för 2015. Vi har också för samma ändamål sökt från MUCF . Väntar besked i december.
Läxverkstad Den 12/12 är det sista läxverkstaden för terminen. Vi bjuder
Matlagningsträff på Focus med RKUF och Focus i samarbete med Bilda.
på tårta och utvärderar i grupper. Läxhjälparna samlas och äter lunch den 16/12,
då vi summerar, utvärderar och planerar nästa termin.
Järnsmide En grupp ungdomar från Nyströmska och Olivlunden åker till smedjan i Krokek och provar på järnsmide tillsammans
med
Leif som
på Olivlunden.
App eller
lapp?jobbar
Vi undersöker
olika kommunikationsvägar för att nå ut till
målgruppen. Samarbete med kultut/information.
Hälsosamtal med sjuksköterska /läkare och ungdomar om egenvård, sömn och oro.
Filmgrupp med Bilda, Focus och RKUF är på gång. RKUF drivande.
Instrument Ungdomar erbjuds prova att spela instrument och i grupper med kulturskolan under vårterminen.
Jullovsläger tema musik. 3-5 Januari åker 50 ungdomar på tillsammansläger till Rimforsa. Temat är musik. Samarbete
med Bilda och Kulturskolan. Ledare från Svenska kyrkan och Olivlunden. Finansieras av Svenska kyrkan, Olivlunden och Tillsammans.
Föreläsning och workshop med Expo 20/1. Tillsammans-projektet har uppmärksammats i media. Detta har
tyvärr inneburit att den redaktionella publiciteten kapats och använts på främlingsfientliga internetkanaler och bl.a. har NT fått stänga
ner sitt kommentatorsfält. Deltagande organisationers chefer och tjänstemän har kontaktats med telefonsamtal och mail av otrevlig
karaktär. En ungdom har polisanmält mordhot på nätet. Vi har utifrån dessa händelser samlat kunskap från alla medverkande
organisationer och i samverkansgruppen. Vi har pratat med ungdomarna om deras rädslor, mående och om hur vi rustar oss inför
kommande samtal. Ungdomarna har samlats till en manifestation på Hagatorget för att stå upp för kärlek och jämlikhet, Kyrkoherden
och Gröna drakens ordförande talade.
Ungdomarna efterfrågar utbildning i argumentation och bemötande. Ungdomar och personal från Nyströmska, Svenska kyrkan,
Olivlunden, Socialtjänsten, Röda korset, Focus, frivilliga läxhjälpare, politiker och gode män bjuds in till föreläsning och Workshop
med Expo den 20/1på Nyströmska skolan. Målet är att stärka vår argumentation för att vi ska kunna bemöta främlingsfientlighet och
rasism i bra samtal. Föreläsningen finansieras av Tillsammans, Olivlunden, Svenska kyrkan, Röda korset, Nyströmska och
Samverkansgruppen.
Sportlovsläger. Vecka 8 i Sälen. Vi planerar för en 5-dagars skidresa till Sälen på sportlovet. Olivlunden, Svenska kyrkan,
Röda korset och Tillsammansprojektet stöttar ekonomiskt så att vi kan erbjuda 46 ungdomar att följa med för till en starkt
subventionerad avgift.

Det tar tid att bli ung
Molièreensemblenlföreställning Det tar
tid att bli ung, handlar om ”tre vanliga
ungdomar som lever i ovanliga familjer”.
Pjäsen lyfter fram problematiken med
skammen som finns kring psykisk ohälsa.

Föreställningen visades för
Ramunderskolans elever i Januari 2014.
Efter föreställningen höll skådespelarna
ett santal med publiken. Lärare, personal
från familjeteamet, elevhälsan,

ungdomshälsan och församlingspedagog
fanns på plats. En flyer med
kontaktuppgifter trycktes upp och
delades ut till ungdomarna.

Samverkans gruppen 23 år
Samverkansgruppens historia och utveckling
från akuta insatser till främjande arbete
Några axplock av aktivteter
1985
Projekt mot narkotika. Halvtid
projektledare för att utveckla
drogförebyggande arbete.
1986
Föräldramöten startar i åk. 6 och 8.
Drogförebyggande arbete med elever.
1987
Projektet mot narkotika permanentas.
Heltid samordnare. Föräldravandringen
startar.
1988
Drogfri Lucia startar. Mycket fylla och
bråk. Det tog några år att få det
drogfritt.
1989
Ball och Fix. Äldre ungdomsgrupp
renoverar Stora hotellet och startar
drogfria aktiviteter.
1990
Sommarpraktikplatser utvecklas i
kommunen efter att ha prövats i 2 år.
1991

Samverkansgruppen startar med medel
från staten. 95 000kr. Stor upptakt i
Rosenbad med politiker från
Söderköping och Anna Lind m.fl.
1992
Ungdomsföreningen 16-20 startar.
Ungdomar leder arbetet med discon och
arrangemang som genererar aktiviteter.
1993
Elitgrupp och schysta polare.
Ungdomarna i Elitgruppen får arbeta som
discovärdar ihop med vuxna.
Schystapolaregruppen finns på stan och
stöttar andra ungdomar. Många av dem
har gått från utanförskap till arbete och
familj. Ekonomen Ingvar Nilsson har
räknat på vad en ungdom kostar i
utanförskap. Se rapport 2008.
1994
Friends kamratstödjare utvecklas i
skolorna.
1995
500 000 öronmärks av
budgetberedningen till gruppen för att

Samverkansgruppen
Startade i syfte att arbeta med långsiktigt
främjande, förebyggande insatser och
drogfria aktiviteter. Gruppen uppdaterar
hur det ser ut i Söderköping och vad
som behöver utvecklas.
Verksamheterna, ungdomar och föräldrar
kommer med idéer som gruppen kan
fånga upp och utveckla i samverkan med
berörda. Ett viktigt ledord är att ta
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tillvara vad var och en är bra på och ge
förutsättningar till att utveckla det. Detta
för att stärka självkänslan och att vara
sedd som barn o ungdom i Söderköping.
Det fria arbetssättet och egen budget har
genererat mycket utveckling och
utvecklingsmedel till kommunen.

utveckla idéer och verksamheter.
Ungefär samma kostnad som för en
medelplacering per år.
Positivet startar. Självstärkande program.
Ung utan pung kör sin första sex och
samlevnadsteater.
1996
Använder budgeten som insats för att
söka medel och får sammanlagt 800 000
kr till att utveckla förebyggande arbete
för ungdomar. Nätverksarbetet startar
och 1999 kommer Nexus till. Idag
Familjeteamet.
1997
Ungdomsmottagning i Söderköping.
Samarbete Landsting o Kommun.
1998
Möter Idéer för livet på Skandia och
inleder ett samarbete. Gör ett
seminarium. Vad det kostar om vi inte
förebygger i samarbete med ungdomar
och företagare.
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Samverkansgruppens fortsatta utveckling
1999
En ungdom anställs. Pengar från KS.
Samverkansgrupp med ungdomar.
Sista natten med gänget startar.
Avslutningskväll som niornas föräldrar
ordnar på hemlig ort.
2000
1% - visionen tas fram. Att sprida
kunskapen om att främjande generella
insatser får ekonomi och humanistiskt
tänkande att gå hand i hand.
FMS personalprofil arbetas fram i
Söderköping.
2001
Utvärdering av samverkansgruppens 10
år.
Barnsamverkansprojekt. Samordnare
anställs. Nu startar helhetstanken. Från
graviditet för att sedan ha en röd tråd
upp genom uppväxten.
Barnens dag, idag En dag för barnen.
2002
Livskunskapsgrupp. Tittar på vad som
görs i livskunskap och arbetar fram en
plan för framtiden.
Barn o Ungdomsforum startar med
politiker, tjänstemän och adjungerade
ungdomar .
2003
Utbyte mellan politiker och tjänstemän
med Leksand utifrån deras

familjecentrum och vår
samverkansmodell.
2004
Tre samordnare blir två. Verksamheten
ses över och får en inriktning på
generellt främjande och förebyggande
för 0-20 år.
Första grundkursen i Våga Vara. Från
förskola till gymnasiet. Idag har drygt
650 personal gått.
2005
Lisebergsresor på Valborg startar med
2 bussar. 2011 var det 13 bussar.
Nästan 600 ungdomar. Inga onyktra
ungdomar på Ramunderberget.
2006
Föräldraföreläsning med tema Våga
Vara. Stort intresse. Runt 800 har
deltagit.
2007
Våga Vara föräldrakurs. 200 har gått.
2008
Bättre att stämma i bäcken än i ån. En
rapport om utanförskapets kostnader.
Handlar om Söderköping
www.skandia.se/ideerforlivet
2009
Ungdomshälsan permanentas
Föräldrastödsprogram utvecklas.

2010
Våga Vara pedagogiskt material för alla
stadier och föräldrar. Intresse från
andra kommuner. Utbildning och
material.
2011
Familjecentralen öppnar.
Stor anstormning av föräldrar.
Håller i sig fortfarande.
2012
Två samordnare blir en.
Med hjärtat introduceras. Ett
samarbete mellan kommunerna i
Östergötland pga hög dödlighet i
hjärtkärl sjukdomar.
2013
Världens bästa sommarläger startar.
Integration för ungdom.
Star for life kommer till Söderköping.
Både som ett skolprogram och
konsert. 750 personer deltar på
konserten.
105 000kr i överskott.
2014
Ramunder blir första Star for life skolan
i Europa. Konsert med 1000 deltagare.
117 000kr i överskott.
Integrationsprojektet Tillsammans
startar. Mötesplatser för ungdomar i
gymnasieåldern. Fått medel från
Landstingets hälsopott.

Rapporter och utvärderingar
Utvärderingar
1991
Athena i samhället
Drogförebyggande arbete i 15
kommuner. Anna Swift-Johansson
Samhällsmedicinska enheten Örebro.
1997
Projekt ungdomslyftet
Utvärdering Linköpings universitet,Tom
Nilsson.
1999
Positivet
Elisabeth Åvall. Söderköping.
1999-2002
Utvärdering av Ungdomsstyrelsen kring
samverkan i Söderköping.
Att frigöra engagemang
Jan-Erik Perneman Linköpings universitet.
Inuti mötet
Jan-Erik Perneman o Maria Branzell.

Tankar i mötet
Eva Karlsson och Peter Gustavsson
Trollhättans högskola.
Samarbetsformer och mötets
gestaltning
Ann-Christine Larsson Linköpings
universitet.
Samarbetspartners som
reflekterande team
Ann-Christine Larsson.
2003
Att lära sig leva
Livskunskapsundervisning i Söderköping.
Marie Eskilsson ITUF Campus
Norrköping.
2007
LUPP
Enkätutvärdering om ungdomar i
Söderköping, Jonas Bjälesjö.

2008
Ungdomars berättelser
En studie om Nexus öppna verksamhet.
Desirée Söderqvist. Linköpings
universitet.
2008
Bättre stämma i bäcken än i ån
Utanförskapets kostnader, en studie av
nationalekonomerna Ingvar Nilsson och
Anders Wadeskog.
www.skandia.se/ideerforlivet
2011
Utvärderingar
Föräldrastöd, Linköpings universitet.

Projekt och utvärderingsrapporter till SN, BUN, KS för
redovisning av statsbidrag
1987
Narkotikaprogram.
1991
Athena.
1996
Ungdomslyftet.
1997
Ungdomslyftet år 2.
1998
Ungdomslyftet år 3.
Svung Samverkan ungdomar.
1999
Svung år 2.
2000
Svung år 3.
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2001
Barnsamverkan.
2002
Barn och ungdomsprogram.
Barnsamverkan år 2..
2003
Barn och ungdomars kontaktbehov.
2004
Utvärdering av Nexus.
2005
Barn o ungdomsutveckling.
Livskunskap.
Barngruppsutbildning.
2006
Mötesplats ungdomar.
2007

Mötesplats ungdomar år 2.
2008
Barngruppsnätverk.
Metodutveckling., ungdomshälsa och
familjecentral.
Våldsutsatta barn o kvinnor.
2009
Våldsutsatta barn o kvinnor år 2.
Föräldrastöd.
2010
Föräldrastöd integration.
Tobaksförebyggande.
2014
Tillsammans Integrationsprojekt,
redovisning landstinget.
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Samarbete med kommuner, universitet
och länder
Studiebesök, utbildning och föreläsning om
Söderköpings samverkansmodell.
Kommuner:
Östergötlands kommuner,
Boden, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Mora,
Leksand, Falun, Hedemora, Vingåker,
Vara, Gnosjö, Höör, Gotland, Sollentuna,
Stockholm , Oskarshamn, Tranås,
Uppsala.Almedalsveckan.
Länder:
Bolivia, Spanien, Portugal, Norge,
Danmark, Finland, Ryssland, USA,
Lettland o Sydafrika.

Samverkansutbildning i samarbete
med universitet, högskolor:
Borås utbildning av skolledare.
Ryssland samverkan och
familjestödsutbildning i samarbete med
Stockholms universitet.
Vasa samverkansutbildning.

Linköping föräldrastöd.
Utbildning Våga Vara:
Tranås, Kinda, Katrineholm, Umeå,
Stockholm, Bergen, Valdemarsvik,
Åtvidaberg.
Försäljning Våga Vara material:
Umeå, Kinda, Valdemarsvik, Tranås,
Bergen, Stockholm, Åtvidaberg.

Campus Norrköping
samverkansutbildning.

Ekonomi
Samverkansgruppen har haft egen budget
sedan 1996. Kommunstyrelsen
öronmärkte 500 000 kr till

Samverkansgruppen. Idag är det runt
medel. Externa utvecklingsmedel i snitt
300 000 kr. Det är väldigt viktigt att vi har 660 000 kr/ år till kommunen från 1996.
egen budget för egeninsats när vi söker
Ca 12 miljoner.

Samverkansgruppen
Nästa nyhets-brev
Kommer i Februari

Nyhetsbrevsredaktörer:
Göran Lundström
goran.lundstrom@soderkoping.se
0121-18249
Anna Doll
anna.doll@soderkoping.se
076-7626969

SAMVERKANSGRUPPEN
Vi gör det tillsammans!

Barngrupp 0-12
Göran Lundström, folkhälsosamordnare, sammankallande.
Peter Toresand, Björkhaga fritidshem.
Helena Karlsson, Skönberga förskola.
Pernilla Hertzman, Skönberga fritidshem.
Eva Becker, Skönbergaskolan.
Inger Andersson, BVC.
Marianne Rundqvist, Familjeteamet.
Magdalena Prytz, Svenska kyrkan.
Maria Dahlberg, Älgstigen

Ungdomsgrupp 13-20
Göran Lundström, folkhälsosamordnare, sammankallande.
Andreas Asplund, Nyströmska skolan.
Fredrik Esting, Focus.
Eva-Lotta Martinsson, Svenska kyrkan.
Ola Niklasson, Nyströmska skolan.
Camilla Ewerfält, Info. Stinsen
Sanna Larsson, Familjeteamet.
Karin Månsson, Kulturskolan.
Karin Månsson, Ramunderskolan.
Karl Landström, Polisen.
Anna Doll, Tillsammans
Linda Staaf, Kulturkontoret
Susanne Sjöberg, Olivlunden Munkbrogatan.
Maria Dahlberg, Älgstigen LSS
Samverkansgrupperna träffas vardera 4 ggr/ termin och har två
gemensamma möten under året.

Söderköping ett gott
exempel
Söderköpings kommun och det viktiga
förebyggande arbete vi gör i samverkan
lyfts fram i Arbetsmarknadsdepartementets rapport :
Lokal samverkan mot intolerans–
goda exempel på beredskap mot
främlingsfientlighet i kommuner.
Detta är en del i EU-projektet Good
relations. Tillsammans med Göteborg,
Malmö, Kungälv och Botkyrka beskrivs
Söderköpings arbetsmetoder för
samverkan och främjande arbete som
förebild. Rapporten presenterades av Erik
Ullenhag i juni 2014.
Rapporten kan laddas ner från hemsidan:
www.regeringen.se/goodrelations

